Så kan du hjälpa till
att göra reningen
bättre i ditt reningsverk

Detta RENAS
i ditt reningsverk
• Bad- och duschvatten
• Disk- och tvättvatten
• Toalettvatten (gäller ej BDT-anläggning)

Detta ska INTE in
i något reningsverk
• Vatten från backspolning av
dricksvattenrening
• Husvagn- och husbilstoalettvatten
• Bakteriedödande ämnen,
till exempel klorin
• WC-rengöring
• Frityr- eller matoljor
• Lösningsmedel, till exempel lacknafta
• Bakteriedödande tvättmedel
• Färgrester

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bindor, tamponger, blöjor
Cigarettfimpar, snus
Kattsand
Mineraloljor
Kondomer
Tops
Tvättlappar
Mediciner
Kemikalier
Plåster
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Tips och råd
för bättre
rening i verket
Bästa sättet för att få ett bra slam och
en bra miljö för goda bakterier är att
inte hälla ner farliga ämnen i avloppet.
Det finns något som alla kan göra för
att reningen ska bli bättre.
Nedan följer några tips och råd på vad just du kan
göra för att hjälpa till.
WC är INTE kopplad till ett BDT-reningsverk.

Reningsverk för BDT är inte byggt för att ta emot
avloppsvatten från WC.
Där kan du slänga
skräp som inte hör hemma i något reningsverk så
som bomullstussar, tamponger, snus och tops.

Ha en sophink i badrummet.

Bli ren med rent samvete. Produkter som tvål
och schampo kan innehålla miljöfarliga ämnen
som reningsverket har svårt att rena bort. En del
produkter är bakteriedödande och dom vill ni inte
ha i reningsverket då det skadar den biologiska
processen. Välj miljömärkta produkter. I dina
träningskläder kan det finnas miljöfarliga ämnen,
t ex silver eller triclosan, (triclosan som är mycket
giftigt för vattenlevande organismer) som är tillsatta
bland annat för att förhindra dålig lukt. När du
tvättar kläderna hamnar kemikalierna i vattnet
och vidare ut i ditt reningsverk. Välj miljömärkta
produkter. Tvätt-, rengöringsmedel och andra varor
med triclosan rapporteras vara i stort sett helt utfasade från den svenska marknaden.
En del deodoranter, tandkrämer med mera
innehåller triclosan. Läs innehållsförteckningen
noga och välj produkter utan triclosan.
Bara miljömärkta produkter. Köp miljömärkta

rengöringsmedel, tvål och diskmedel. Håll utkik efter
Bra miljöval, Svanen och EU-Ecolabel (tidigare

EU-blomman). Detta är ett enkelt sätt att minska
miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet och i
slammet. Använd inte onödigt starka rengöringsmedel som till exempel klorin vid städning (klorin
dödar biologin i reningsverket). Det räcker med
såpa, diskmedel eller miljömärkta rengöringsmedel.
Om du städar med trasor och moppar i microfiber
behövs inget rengöringsmedel alls. Bara lite tvättmedel när du tvättar dem.
Dosera rätt för ditt vattens hårdhet. Tvätten
blir inte renare för att du använder mer tvättmedel.
Vattnets hårdhet varierar i landet från mjukt till
medelhårt. Dosera tvättmedel därefter. Vilken
hårdhet vattnet har hos dig tar du reda på med en
PH-mätare eller lackmuspapper. Tänk på att inte
använda bakteriedödande tvättmedel.
Häll inte fett i ditt avlopp. Matoljor och andra
fetter stelnar i rören och det blir lätt stopp. Det
gör även att du får en biologisk överbelastning i
reningsverket. Häll inte ut fetter i diskhon utan
torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper. Begagnad olja slås i tätslutande förpackning och läggs i hushållssoporna.
Lämna överblivna läkemedel till apoteket.

Häll inte överblivna läkemedel i avloppet. De kan
innehålla miljöfarliga ämnen som inte kan renas
bort i ditt reningsverk. Lämna istället tillbaka dem
till apoteket. De tillhandahåller särskilda påsar för
ändamålet.
Lämna kemikalierester på återvinningscentralen.

Är du osäker på hur du ska ta hand om kemikalie
rester? De ska lämnas på återvinningscentralen.
Kemikalierester såsom färgrester och lacknafta
med flera får inte hällas i ditt avlopp. Papper och
bomullstussar med kemikalierester får inte slängas
i toaletten. Din närmaste återvinningscentral hittar
du via kommunens hemsida.
Hantera färgrester rätt. Färgrester ska lämnas till
återvinningscentral. Torka ur penslar med papper
så långt det är möjligt. Skölj penslar i burk med
lösningsmedel eller vatten. Torka sedan ur penslarna igen innan du rengör under rinnande vatten.
Lämna torkpapper, lösningsmedel och tvättvatten
till återvinningscentralen. Tänk på att en del konstnärsfärger innehåller tungmetaller.
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